
Informació al propi centre

Entitats amb seu a Can Ginestar

Centre d’Estudis Santjustencs
centredestudis@santjust.org / www.sanjust.org/centredestudis

Colla gegantera de Sant Just
mbel3@xtec.cat   (secretaria) / www.santjust.org/geganters

Colla de gralleres Grallaguai 
mbel3@xtec.cat  (secretaria)

Diablets de Sant Just   
diablets@santjust.org / www.santjust.org/diablets

El Drac de Sant Just
drac@santjust.org / www.santjust.org/drac

Grup Espeleològic Rats Penats 
gerpsantjust@hotmail.com

Santjust Horb Am Neckar, Amics
horb@santjust.org / www.santjust.org/horb

Casa de Cultura Can Ginestar 
C. Carles Mercader, 17
Tel. 93 480 95 64  / 673 692 755   
canginestar@santjust.cat
http://santjust.net/canginestar
www.facebook.com/cccanginestar
@cccanginestar

Horari: 
Matins: De dilluns a dijous de 9.45 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 15.45 a 22 h
Dissabtes de 9.45 a 13.30 h i de 18 a 20 h
Diumenges de 12 a 14 h i de 18 a 20 h

        Centre adaptat per a persones amb discapacitat 

Cursos muni-
cipals d’arts 
plàstiques
Per a persones joves i adultes

Per a poder inscriure-us a qualsevol 
dels cursos, heu d’omplir un full 
d’inscripció per cada disciplina, 
indicant el codi o codis, segons la 
vostra preferència horària. Només 
en cas de vacants, podrà realitzar-
se la inscripció un cop iniciat el 
curs. Altes i baixes: durant tot el 
curs. Els preus són per trimestre.

Color professional i 
colorimetria
Dilluns, d’11 a 13 h
Dilluns, de 18 a 20 h
Curs amb una introducció bàsica 
a InDesign i Photoshop en què 
es treballen la colorimetria, les 
referències professionals del color i 
les especifi cacions tècniques per a la 
presentació i realització d’artworks 
per a   projectes. També s’investiga el 
color com a creació contemporània. 
Sistema PBL/Project Based Learning, 
mètodes i habilitats de presentació 
i valoració grupal. Dirigit a l’àmbit 
creatiu i artístic, de l’estilisme, el 
disseny o de la comunicació. Es 
treballa amb portàtil.
Professor: Quim Deu
Preu: 75,00 €

Curs The poster
Dijous, d’11 a 13 h 
Dijous, de 18 a 20 h
Curs amb una introducció bàsica 
a InDesign i Photoshop en què 
s’exploren les possibilitats de la 
comunicació gràfi ca aplicada al 
pòster i s’hi analitza també la seva 
inclusió a l’entorn urbà. Sistema 
PBL/Project Based Learning, 
mètodes i habilitats de presentació 
i valoració grupal. 
Dirigit a l’àmbit creatiu i artístic, 

de l’estilisme, el disseny o de la 
comunicació. Es treballa amb  
portàtil.
Professor: Quim Deu
Preu: 75,00 €

Alabastre
Dilluns, de 10 a 12 h
Dilluns, de 18 a 20 h
Aprendre la tècnica de la talla de 
pedra mitjançant la talla d'alabastre, 
una pedra relativament tova que 
ens permet treballar manualment. 
A partir d’un tema proposat, es crea  
una escultura durant el curs acotant-
la segons les característiques de 
cada peça i el nivell de cada alumne, 
per anar avançant progressivament 
en les diferents etapes del procés de 
talla de pedra.
Professora: Janira Romero
Preu: 75,00 €

Aquarel·la 
Dimecres, d’11 a 13 h
Dimecres, de 19.30 a 21.30 h
La metodologia de treball serà 
introduir cada temàtica amb una 
base teòrica i explorar referents. 
Farem exercicis pràctics de curta 
durada representant del natural: 
treballarem el bodegó i la natura 
morta, la fi gura animal i humana, 
l’espai interior i exterior.
Professor: Nil Nebot
Preu: 75,00 €

Ceràmica
Dilluns, de 10 a 12 h
Dilluns, de 16 a 18 h
Dilluns, de 18 a 20 h
S’acompanyarà l’alumne en la 
descoberta de les possibilitats 
creatives que ofereixen les tècniques 
ceràmiques. Es transmetrà la passió 
pel material, per descobrir el ventall 
de possibilitats que ofereix la 
disciplina.
Professora: Carme Malaret
Preu: 75,00 €

Modelatge amb pasta 
de paper 
Dilluns, de 16 a 18 h
La pasta de paper és ideal per 

a totes aquelles persones que 
tenen la urgència de crear, ja que 
és fàcil de treballar. Proporciona 
l’oportunitat d’explorar i assajar 
diferents mètodes de manipulació.
Professora: Puri Martín
Preu: 75,00 €

Dibuix 
Dijous, de 10.30 a 12.30 h
Dijous, de 18.15 a 20.15 h
L'objectiu d’aquest curs és 
ensenyar a observar i plasmar allò 
que es veu i com es veu amb les 
eines bàsiques del dibuix artístic 
i, per altra banda, incentivar el 
creixement de la manera pròpia 
de plasmar diferents conceptes i 
idees de l'imaginari.
Professor: Jordi Fandos
Preu: 63,00 €

Escultura
Dimecres, de 10 a 12 h
Dimecres, 18.15 a 20.15 h
En aquest curs es donaran 
eines per a l’aprenentatge en 
el recorregut de passar del que 
és bidimensional al volum, per 
explorar els recursos creatius 
propis de l’alumne. 
Professora: Carme Malaret
Preu: 75,00 €

Experiència plàstica
Dimarts, de 18.15 a 20.15 h
Es tracta d'un taller 
d'experimentació amb el 
llenguatge de la plàstica, per 
atrevir-se a iniciar, desenvolupar 
i aprofundir la pròpia creativitat. 
Està basat en l'estimulació de la 
percepció dels sentits.
Professor: Jordi Fandos
Preu: 75,00 €

Gravat 
Dilluns, de 18 a 20 h
Solcar, mossegar, incidir, ferir... 
Gravar és crear una imatge 
mitjançant incisions produïdes 
per diferents eines o mitjans en 
un suport que ho permeti, fi ns 
a elaborar una matriu apta per 
dur-hi a terme una reproducció 

múltiple.
Professora: Puri Martín
Preu: 75,00 €

Història de l'art 
Dilluns, de 17 a 18.30 h 
Dilluns, de 18.30 a 20 h
En aquest curs pretenem, de 
manera amena però rigorosa, 
explicar els diversos períodes de la 
història de l’art en totes les seves 
vessants, parant atenció sobretot 
en l’arquitectura, la pintura i 
l’escultura. Mitjançant la projecció 
ampliada de les obres, el debat i la 
participació de l’alumnat i les claus 
que doni  el professor, intentarem 
descobrir de manera teòrica els 
estils, les infl uències i les fórmules 
dels genis més destacats del món 
de l’art.
Professor: Xesco Ramos
Preu: 75,00 €

Investigació d'esmalts 
aplicats al torn
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h
En aquest curs  aprofundirem 
en el coneixement dels esmalts 
i  descobrirem les possibilitats 
del torn com a eina creadora 
de formes. El curs alternarà la 
investigació amb el tornejat. 
Professora: Carme Malaret
Preu: 75,00 €

Apunts de model mas-
culí i femení del natural
Dimecres, d’11 a 12.30 h
Dimecres, de 17.45 a 19.15 h
Aquest curs està enfocat a 
persones que ja tenen domini del 
dibuix i volen aprofundir i agafar 
fl uïdesa en el domini del traç i 
de la memòria visual, buscant 
un ritme propi amb la pràctica 
del dibuix amb model (tècniques 
com el llapis, el carbó, la tinta, 
sanguines...).
Sense professor/a
Preu: 75,00 €

Pintura
Dimarts, d’11 a 13 h 
Dimarts, de 16 a 18 h 

Dimarts, de 18 a 20 h
Dijous, d’11 a 13 h 
Dijous, de 16 a 18 h 
Dijous, de 18 a 20 h
A la classe de pintura treballem 
amb diferents tècniques com 
ara agafar apunts del nostre 
entorn més proper, treballar amb 
models masculins o femenins, 
natures mortes, abstractes, etc. 
L'últim trimestre el tema és lliure. 
L'objectiu és ensenyar que la 
pintura és un mitjà per aprendre 
a mirar, observar, comprendre 
i conèixer el món imaginari i 
sensorial.
Professora: Puri Martín
Preu: 55,00 €

Pràctiques de torn 
Dimecres, de 10 a 12 h 
Dimecres, de 18.15 a 20.15 h
Aquest curs ofereix la possibilitat 
de tornejar sense professorat 
per perfeccionar la tècnica.  És 
necessari tenir nocions de torn.
Sense professor
Preu: 75,00 €

L'art del retaule 
Dimecres, d’11 a 13 h
Dimecres, de 16 a 18 h
Dimecres, de 18 a 20 h
Curs per conèixer la tècnica amb 
què es pintaven i policromaven 
els retaules medievals: damunt de 
fusta convenientment preparada, 
i amb la intervenció de pans d’or, 
d’argent i pintura al tremp d’ou. 
L’objectiu és posar al dia les arts 
del retaule.
Professora: Puri Martín
Preu: 75,00 €
 
Torn 
Dimarts, de 10.30 a 12 h
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Curs per descobrir les possibilitats 
plàstiques del fang amb l’ajuda 
del torn i aprofi tar la seva força 
centrífuga per accelerar la modulació 
de la forma. S’hi introduiran els 
moviments bàsics que permetran un 
control de tot el procés.
Professora: Carme Malaret
Preu: 58,00 €

Vitralls 
Dijous, d’11 a 13
Dijous, de 18 a 20 h
En aquest curs, els alumnes 
obtindran el coneixement sufi cient 
sobre aquesta disciplina i hi 
descobriran  les diferents tècniques 
d'elaboració de la vidriera artística, 
els principis bàsics de la tècnica i 
l'ús de les eines. 
Professora: Manuela Blanco
Preu: 75,00 €

Taller obert de pràc-
tiques de ceràmica i 
escultura
Dimarts, de 10 a 12 h
En aquest taller tindràs la 
possibilitat de dur a terme  el 
teu projecte personal sense 
professorat. Per accedir-hi hauràs 
de presentar una ressenya de la 
proposta que vols desenvolupar.
Preu: 75,00 €

Blog d’arts plàstiques
http://gaudim-creanart.
blogspot.com.es/

Biblioteca 
Joan Margarit
La biblioteca Joan Margarit ofereix 
servei de préstec, connexió WI-FI 
i ordinadors amb accés a Internet. 
Disposa d’un espai especial per a 
infants, àrea de consulta, taules de 
treball, àrea de música i cinema, 
àrea de revistes i premsa. 

Clubs de lectura de la  
biblioteca Joan Margarit:
Els clubs de lectura són grups de 
persones interessades a compartir 
la lectura i el comentari d’obres 
diverses. Cada club està conduït 
per una persona experta. Els clubs 
no especialitzats es reuneixen en 
sessions mensuals (d’octubre a 
juny) i les inscripcions s’obren 

el mes de setembre. El club de 
novel·la negra és trimestral.

-Club del dimarts (tercer dimarts 
del mes de 19 a 20.15 h) 
-Club del dijous (primer dijous del 
mes de 19 a 20.15 h) 
-Club especialitzat en novel·la 
negra i criminal. Conduït per Paco 
Camarasa (trimestral). 

Consulteu tota la programació 
de la biblioteca al Facebook:   
biblioteca Joan Margarit.
Horari de la Biblioteca:
Matins: dimarts, dijous i
dissabte de 10 a 13.30 h 
Tardes: de dilluns a divendres
de 15.45 a 20.15 h
biblioteca@santjust.cat

Hores del conte: 

Hores del conte 
Per a infants a partir de 3 anys
Aforament limitat. Entrada amb 
tiquet. Els tiquets es repartiran al 
vestíbul de Can Ginestar el mateix 
dia de l’acte.
Dijous 19 de gener, 17.30 h
(amb Sandra Rossi)
Dimecres 15 febrer, 17.30 h
(a determinar) 
Dimecres 15 de març, 17.30 h
(a determinar)

Baby contes
Per a infants d’1 a 2 anys
exclusivament
Les places són limitades. Cal 
inscripció prèvia a la biblioteca, 
per correu electrònic a
b.st.just@diba.cat o per telèfon 
al 93 475 63 00. Les inscripcions 
s’obren una setmana abans de la 
sessió.
Dimecres 25 gener, 17.30 h 
Dimecres 8 febrer, 17.30 h 
Dimecres 1 de març, 17.30 h
(amb Sandra Rossi)

21 de març – Dia 
Mundial de la Poesia

Arxiu
Municipal 
Podeu seguir les nostres 
activitats al BLOC DE CULTURA I 
PATRIMONI:
http://desverncultura.
wordpress.com 

Horari: els dimarts i dijous
de 10 a 13.30 h i  de 16 a 20.30 h  

www. santjust.cat/arxiu

Exposicions 
al CIM 
Fins l’11 de gener
“Vida i Obra de Joan Santmaria 
i Monné”
 
Del 15 al 30 de gener
“AEMLK al Senegal”
 
Del 2 de febrer al 3 de març
“Cent anys pujant a l'autobús”
 
Del 7 març al 7 d’abril
“El món en femení” (Els drets de 
les dones)
Producció: Mans Unides 

Conferències 
“Les grans àries de 
l'òpera: per què com 
trastoquen les nostres 
emocions”  
Dimecres 8, 15 i 22 febrer a les 19 h
En aquestes sessions entorn 
del món de l’òpera, que 
complementen les d'anteriors 
trimestres, podrem gaudir 
d'algunes de les àries més 
famoses, que seran analitzades 
i contextualitzades en un marc 
històric i artístic. Tot això, farcit 
de curiositats i anècdotes.
A càrrec d'Armand Grèbol

“Pepita Teixidor i el
seu món” 
Dimecres 8 de març, a les 19 h
Activitat amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona.
La pintora de fl ors Pepita 
Texidor (1865-1914) va ser la 
primera dona catalana a qui es 
va  dedicar un monument, que  
encara podem veure al Parc de 
la Ciutadella de Barcelona. Des  

del mateix moment que es va 
inaugurar, es va convertir en 
un símbol del reconeixement al 
treball intel·lectual i artístic de 
tota una generació de dones. 
Nosaltres rememorem aquesta  
fi gura amb una exposició del seu 
temps i la seva obra.
A càrrec d'Isabel Gascón, de Fent 
Història
 

Punts 
d’informació 
de la Penya 
del Moro 
Dissabte 14 de gener
Diumenge 5 de febrer
Dissabte 4 de març
Diumenge 2 d'abril

Exposicions
Del 22 de desembre al 22 de gener 
de 2017 
“Ignasi Rosés“ 

Per a informar-vos de les properes 
exposicions, consulteu el web 
municipal i les xarxes socials, a 
partir de gener.  

Can
Ginestar
Programa 2017
gener  | febrer | març


